
العودة الطوعية عن طريق برنامج REAG/GARP )برنامج إعادة اإلدماج والهجرة 

لطالبي اللجوء في ألمانيا/ برنامج الحكومة إلعادة التوطين(
برنامج الواليات االتحادية لدعم رحالت المغادرة الطوعية دعًما تنظيمًيا ومالًيا

يمكنك/م الحصول على الدعم التالي بصفتك باحًثا عن لجوء سياسي من إحدى دول العالم الثالث وتحتاج للمساعدة :

• يمكن تحمل تكاليف سفركم كما يمكن تنظيم رحالت مغادرتكم.
• يمكنكم الحصول على معونة سفر: وقدرها 200 يورو للبالغين والقصر من غير مرافق، و100 يورو لألطفال تحت سن 18 سنة.

• إذا كنتم حاملين لجنسية إحدى الدول التالية، يمكنكم الحصول باإلضافة إلى ذلك على معونة مبدئية. والتي تقّدر بـ 1000 يورو للبالغين أو القصر دون مرافقين، و500 يورو لألطفال تحت 
سن 18 سنة. يمكن لكل عائلة الحصول على 3500 يورو كحد أقصى. عادًة ما تُصرَف تلك المعونة المبدئية في المطار عند المغادرة.

أفغانستان، أو مرص، أو الجزائر، أو أرمينيا، أو أذربيجان، أو إثيوبيا، أو بنجالديش، أو بنني، أو بوركينا فاسو، أو الصني، أو كوت ديفوار )ساحل العاج(، أو جمهورية الكونغو الدميقراطية، أو 

إريرتيا، أو غامبيا، أو غانا، أو غينيا، أو غينيا بيساو، أو الهند، أو العراق، أو إيران، أو الكامريون، أو كينيا، أو لبنان، أو ليبيا، أو مايل، أو املغرب، أو منغوليا، أو النيجر، أو نيجرييا، أو باكستان، أو 

األرايض الفلسطينية، أو االتحاد الرويس، أو السنغال، أو سرياليون، أو زميبابوي، أو الصومال، أو سرييالنكا، أو السودان، أو سوريا، أو طاجيكستان، أو توغو، أو تونس، أو تركيا، أو فيتنام.

يحصل من لهم حق الحامية عىل معونة مبدئية بغض النظر عن جنسياتهم.

 

إذا قدمتم طلب مغادرة طوعية مدعومة خالل مدة أقصاها شهران من البت في طلب لجوئكم، يمكنكم باإلضافة إلى ذلك الحصول على مبلغ 500 يورو لمرة واحدة لألسرة الواحدة أو 

المغادرة الواحدة.

كيف يمكنكم التقديم لبرنامج REAG/GARP )برنامج إعادة اإلدماج والهجرة لطالبي اللجوء في ألمانيا/ برنامج الحكومة إلعادة التوطين(؟

إذا قررتم المغادرة الطوعية؛ يمكنكم طلب الدعم من برنامج REAG/GARP )برنامج إعادة اإلدماج والهجرة لطالبي اللجوء في ألمانيا/ برنامج الحكومة إلعادة التوطين( عن طريق مكتب 
استشارات العودة الخاص بكم. يجب عليكم عند المغادرة الطوعية توقيع إقرار بأنكم تسحبون طلب اللجوء ومتنازلون عن اإلجراءات القانونية.

www.ReturningfromGermany.de/ar/centres :يمكنكم العثور على أقرب مكتب لتقديم استشارات العودة باالستعانة بالموقع التالي

كيف يمكن الحصول على المزيد من المعلومات؟ 
www.ReturningfromGermany.de/ar/programmes ال تترددوا في استشارة أقرب مكتب لتقديم استشارات العودة شخصيًا. للحصول على المزيد من المعلومات يرجى زيارة

ليس لك الحق القانوني في المطالبة بالدعم عند المغادرة الطوعية.

إصدار: يناير/ كانون الثاني 2020

                                                

مالحظة: يستطيع املواطنون القادمون من ألبانيا، والبوسنة والهرسك، وجورجيا، وكوسوفو، وشامل مقدونيا، ورصبيا، ومولدوفا، وأوكرانيا الحصول عىل معونة تَُقّدر بـ 50 يورو فقط للبالغني 

و25 يورو لألطفال تحت سن 18 سنة.
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